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Livro: “Meu avô e eu”

A parte que eu mais gostei do livro Meu avô e eu foi quando o senhor Joaquim recebe a carta da 
filha dizendo que ele iria passar as férias com ela em Atlanta, eu escolhi essa parte porque achei 
interessante, pois a filha que não era muito próxima do pai, pediu para ele passar um tempo com 
ela em outro país.

Eu me lembrei do meu avô Euclides, que ficou viúvo e morando sozinho. 

Meu pai o convenceu de morar no mesmo prédio que nós. Ficamos muito mais próximos do que 
éramos  antes.

Fiquei muito feliz, e agora sempre que meus primos vem nós ficamos com ele.





My interviewee is my grandfather. His name is Euclydes. He
is 84 years old. He is retired, but has a degree in civil 
engineering. For many years he worked on the São Paulo 
Metro. One of your favorite free time activities is reading.

Interview with my grandfather



Em São Paulo, capital. No ano de 1986.

Na cidade de São Paulo no bairro da Penha  

Sim. O que que mudou para pior foi que, antigamente tinha mais liberdade, não tinha muita violência. E o que    
mudou   para melhor foi que, hoje temos mais cuidados  médicos, oportunidades de estudo, maior disponibilidade 
de lazer e tecnologia do conhecimento.

A curiosidade das crianças para aprender, e algumas brincadeiras, como bicicleta, futebol, pipa, pega-pega etc.  

Fotografias e livros.

Porque são lembranças e recordações de momentos vividos. 

Foi o momento mais dramático do país, quando um golpe militar implantou a ditadura em 1964.

1) Em que ano e local o senhor nasceu?

2) Onde passou sua infância?

3) A época de sua infância era diferente da de hoje? O que mudou para melhor? E para pior?

4) O que permanece igual até os dias atuais?

5)O senhor guarda algum objeto/foto/roupa/etc., de valor emocional, do seu passado?*

6) Por que este objeto/foto/roupa/etc. é importante para o senhor?

7) Qual acontecimento do país o senhor mais se lembra? Por quê?





Ipiranga é um distrito de classe média, situado na Zona Sul do município de São Paulo. Seu nome é uma referência ao 
Riacho do Ipiranga, que o corta, e cujo nome significa, em língua tupi, "rio vermelho", devido às suas águas barrentas 
e seu apelido (1822), foi criado diante uma data importante em sua história.

Localização do bairro 

Localização do bairro do 
Ipiranga.

Imagem de satélite Mapa do bairro



A história do Ipiranga, desde o início, está associada aos deslocamentos entre a capital estadual e o litoral 

paulista. Devido ao posicionamento geográfico, a região era passagem obrigatória daqueles que, vindo do 

núcleo central da cidade, se dirigiam aos caminhos que permitiriam cruzar a Serra do Mar em direção 

à Baixada Santista. Isso fez com que o distrito entrasse para a história do Brasil ao se tornar cenário do 

evento em que dom Pedro I, vindo de uma de suas andanças pela cidade de Santos, decidiu proclamar a 

independência do Brasil, em uma de suas paradas às margens do riacho do Ipiranga.

Os pontos turísticos são:

História do bairro 

Parque da Independência Museu do Ipiranga Museu de Zoologia.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_do_Mar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baixada_Santista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_da_Independ%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_do_Ipiranga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_de_Zoologia_da_Universidade_de_S%C3%A3o_Paulo


A área de 22 mil m² foi alvo de um mutirão de limpeza 
em maio de 2018, porém quase um ano depois, o 
cenário voltou a ser o mesmo: mato alto, lixo por todo o 
terreno e de acordo com os moradores o local tem 
contribuído para o surgimento de ratos e escorpiões nas 
residências do entorno.

Terreno anexo ao Parque vira “ninho” de escorpiões e 

ratos

Postado: 25 de abril de 2019

Ipiranga News A área foi ocupada em julho de 2017 por cerca de 200 
famílias. No mês de setembro os ocupantes foram 
retirados do local. O terreno que já era alvo de 
reclamações de moradores do entorno se tornou um lixão 
a céu aberto. Caminhar na calçada do terreno ficou 
impossível. O espaço dos pedestres foi ocupado por 
material de construção, restos de madeira de barraco, 
vasos sanitários e mato alto.

Terreno da CDHU vira ponto viciado de descarte de 

entulho

Postado: 5 de abril de 2018

Ipiranga News

Notícias  do bairro 



We did a survey about our neighborhood of Ipiranga. We 
wanted to know people's opinions about
cleaning, infrastructure and recreation in our
neighborhood. We interviewed 37 people. The questions
were: cleanliness of the neighborhood, predictable, 
streets and sidewalks and public buildings, predictable 
recreational areas, surprising, public transport, 
acceptable, and security, acceptable. My conclusion was 
that most respondents like the place where they live.

Neighborhood research





Triagem Destinação final

Rejeitos/
Orgânicos

Reciclável/
Seco 

Aterro Reciclagem

Produção e destino do lixo 


